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EVENTO TÉCNICO

JUNTOS NA LIVE PARA VENCER A PANDEMIA



Iniciativa

Parceria

O EVENTO TÉCNICO nasceu dentro da ASSEARA - Associação
dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Região de
Alfenas de forma presencial, porém, com a ocorrência da
pandemia COVID-19, logo o evento foi transferido para o
formato de videoconferência, de forma que fosse garantida a
valorização e a atualização dos profissionais e universitários
das engenharias, arquitetura, agronomia e geociências.

Na sequencia entidades de classe atuantes em outras regiões
se interessaram e um grupo começou a trabalhar em
conjunto.

*Fazendo o check-in no evento, o participante devidamente inscrito garante a emissão
do certificado de participação, o qual é enviado por e-mail.

*Lembramos que este evento é transmitido ao vivo pelo YouTube e pode ser
acessado através do link bit.ly/eventotecnico009



asseara.org.br

/company/asseara

/asseara

/asseara_alfenas

+553532911915

Associado ASSEARA conta com PLANO DE SAÚDE e ODONTOLÓGICO!

Plano de Saúde Familiar Plano Odontológico
por apenas por apenas

R$ 425,03 / 667,11 R$ 25,00

Ambulatorial + Hospitalar + Obstetrícia + Procedimentos odontológicos (saúde bucal)

Quarto Coletivo ou Apartamento
Coparticipação de 30% (consultas/exames/procedimentos médicos ambulatoriais e hospitalares)

ABRANGÊNCIA: Alfenas, Alterosa, Areado, Cachoeira de Minas, Camanducaia, Cambuí, Campo do

Meio, Campos Gerais, Conceição dos Ouros, Conceição do Rio Verde, Elói Mendes, Estiva, Extrema,
Machado, Monte Belo, Ouro Fino, Paraguaçu, Serrania, Paraisópolis, Poço Fundo, Pouso Alegre, Santa
Rita do Sapucaí, Três Corações, Três Pontas e Varginha em MG e os municípios de Atibaia, Bragança

Paulista e Itapeva em SP. Em breve mais municípios inclusos. Urgência e Emergência Nacional.

Associado ASSEARA conta com cessão de uso de LINHA TELEFÔNICA!

Plano Telefone Celular
por apenas

R$ 39,99

Local, DDD e SMS ilimitado + 6GB internet + Whatsapp* e Waze ilimitado
Válido para DDD 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38

/asseara_alfenas

/asseara

bit.ly/youtube_asseara

http://www.asseara.org.br/
http://www.instagram.com/asseara_alfenas
http://www.linkedin.com/company/asseara
http://wa.me/553532911915
https://asseara.wixsite.com/home/convenios
https://asseara.wixsite.com/home/convenios
https://asseara.wixsite.com/home/convenios
http://www.facebook.com/asseara
http://www.sympla.com/asseara
http://www.twitter/asseara_alfenas
http://bit.ly/youtube_alfenas


abemec.com.br

/company/abemec

/abemecmg

+55 (31) 2551-2004

A ABEMEC-MG - Associação Brasileira de Engenharia Mecânica e Industrial de
Minas Gerais, fundada em 1992, tem em seus objetivos congregar os
profissionais engenheiros mecânicos e industriais, afim de promover o
desenvolvimento tecnológico e cientifico, a defesa e a representação dos
interesses profissionais, atuando no campo social, econômico e político na
busca dos direitos e deveres da classe que representa.

MISSÃO

Promover o desenvolvimento sustentável do setor industrial de Minas Gerais,
com vistas a ampliação da produção e da competitividade, geração de
empregos e renda e o aprimoramento da qualidade de serviços e produtos com
a participação efetivas de nossos profissionais Engenheiros Mecânicos e
Industriais.

http://www.asseara.org.br/
http://www.linkedin.com/company/asseara
http://www.twitter/asseara_alfenas


aearaguari.org.br

/engenheirosdearaguari

+5534988285131

Agremia engenheiros, agrônomos, empresas da área tecnológica e acadêmica
de engenharia e agronomia, registrados no Sistema CONFEA/CREA - Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia e Conselhos Regionais de Engenharia e
Agronomia, bem como representa e defende os direitos e interesses das classes
dos associados nas relações que mantiver com entidades congêneres, nas
relações externas, perante os Poderes Públicos, e especialmente o Sistema
CONFEA/CREA.

Ainda, promove estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias
alternativas, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e
científicos, bem como a realização de estudos de questões técnicas e
administrativas de interesse geral e colaborar com os Poderes Públicos e
autoridades constituídas, sempre que possível, especialmente através de
estudos e ou pareceres.

COLABORE COM A AEA, ANOTE NA ART O CÓDIGO 413

http://www.asseara.org.br/
http://www.facebook.com/asseara
http://wa.me/553532911915


assender.com.br

/assendermg

R. Córrego da Mata, 191
Sagrada Família

Belo Horizonte-MG
31030-085

+553133272128

Assender e CREA-MG defendem carreira de estado
para engenharia e agronomia

Carreira de estado para engenheiros e agrônomos é tema da
reunião entre os presidentes do Crea-MG, Lucio Borges, e da
Associação dos Engenheiros do Departamento de Edificações e
Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, Álvaro Goulart.

O assunto amplamente discutido e ambos estão empenhado em
lutar pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara - PLC 13/2013,
que caracteriza como essenciais e exclusivas de Estado as
atividades exercidas por engenheiros, arquitetos e agrônomos
ocupantes de cargo efetivo no serviço público federal, estadual e
municipal.

Para o presidente da Assender, muitos engenheiros que estão
trabalhando em órgãos públicos de municípios e do estado estão
sendo desvalorizados. “Muitas prefeituras pagam muito abaixo
do piso salarial aos engenheiros. Esses profissionais têm sido
contratados como analistas, gestores e raramente com o título de
sua graduação”.

Em agosto de 1980, circulava a edição zero
do jornal DIRETRIZES, trazendo como
assunto principal, matéria denominada “A
criação da Associação dos Engenheiros do
DER/MG – ASSENDER”, que detalhava o
que foi decidido pela assembléia realizada
em 19 de maio de 1980, quando quase
150 engenheiros reuniram-se no auditório
do DER/MG para decidir a criação de sua
Associação, aprovação do seu estatuto e
eleição por aclamação da sua diretoria
provisória.

http://www.asseara.org.br/
http://www.facebook.com/asseara


asseng.com.br

/assenguberlandia

/asseng_ubi

+5534984406821

Criada por cem membros fundadores, em agosto de 1980, originada de uma
longa história e trabalho de engenheiros, químicos, arquitetos e agrônomos
que constituíam a antiga SEQAU, a ASSENG desde o início teve como objetivo
o associativismo da classe, união dos profissionais da engenharia e a busca
incessante por melhorias e benefícios pra área.

Hoje, já na sua 23ª diretoria, a Associação dos Engenheiros de Uberlândia
segue em passos firmes na busca por melhorias para os profissionais,
oferecendo diversos benefícios para seus associados em todos setores: desde
ensino e capacitação, oportunidades de trabalho e até lazer.

Funcionando todos os dias da semana, a ASSENG está sempre aberta a
atender os engenheiros de Uberlândia e região no que for preciso e empenhar
seu papel como entidade de classe.

http://www.asseara.org.br/
http://www.facebook.com/asseara
http://www.instagram.com/asseara_alfenas
http://wa.me/553532911915


A Associação de Engenheiros e Agrônomos da Região de Araxá -
AREA, é uma associação sem fins lucrativos, apolítica, sem distinção
de raça, cor, posição social ou religião entre seus sócios, com
personalidade jurídica própria, voltada a representar e defender os
interesses e direitos dos profissionais das áreas de engenharia,
agronomia e afins.

Regida pelo seu Estatuto, pelo Regimento Interno (que disciplina o
funcionamento interno da mesma) e pela legislação em vigor.

Fundada em 27 de abril de 1992, com prazo de duração por tempo
indeterminado.

Foi declarada de utilidade pública pela Lei Municipal n° 3.162, de 25
de setembro de 1996.

bit.ly/areaaraxa

araxa.area

+5534991701791

areaaraxa

http://www.asseara.org.br/
http://www.facebook.com/asseara
http://www.instagram.com/asseara_alfenas
http://wa.me/553532911915


aefk.com.br

HISTÓRICO

Jussara Queiroz, Presidente, apresenta a associação dos egressos das
Faculdades Kennedy, uma das mais novas entidades, atualmente criada no ano
de 2018, com objetivo de colaborar com instituições públicas e privadas, na
realização de cursos, estudos, palestras e pesquisas na área de engenharia e
afins.

OBJETIVO

Congregar, principalmente os ex-alunos das Faculdades Kennedy, destacando as
inovações na área de Engenharia e afins, procurando manter sua história e
tradições, revigorando os vínculos entre seus ex-alunos e as faculdades.

+5531993041618

http://www.asseara.org.br/
http://wa.me/553532911915


A AFEAG-BA e a AFEAG-MG tem por
finalidade, defender os interesses
profissionais das engenharias, da
agronomia, da geologia, da geografia e da
meteorologia e outros afins.

Objetivos:

Colaborar com outras organizações congêneres promovendo a
valorização de mulheres que atuem na Engenharia, Agronomia e
Geociências;

Promover e estimular a igualdade de gênero, com vistas a
assegurar a participação real e efetiva das mulheres dentro das
áreas de atuação pertencentes as diversas modalidades da
Engenharia, Agronomia e Geociências e no Sistema
Confea/Crea/Mútua;

Colaborar para o aprimoramento da formação profissional de
mulheres fornecendo recursos e suportes para que possuam
igualdade de oportunidades;

Realizar eventos que visem o progresso e o aperfeiçoamento,
como congressos, conferências, palestras, seminários, cursos,
esporte e lazer, intercâmbios;

Promover e aplicar engenharia pública;

afeag.mulher@gmail.com
afeag.mg@gmail.com

/afeag.ba
/afeag.mg

+5571993022248
+5531992192705

afeag.mg

http://www.asseara.org.br/
http://www.instagram.com/asseara_alfenas
http://wa.me/553532911915
http://www.facebook.com/asseara


Atua de forma pratica na classe profissional de Engenharia e
Agronomia com suporte técnico aos estudantes através do projeto
“Ciclo de Palestras” que, por 6 anos, tem trazido ao publico temas
atuais para discussões, informações e atualizações. Palestras
gratuitas, abertas ao publico e sempre com o apoio do CONFEA,
CREA-MG e Mútua e de empresas privadas.

Uma das grandes conquistas da AMPEA é a cadeira de Conselheiro no
CREA-MG na modalidade de Engenharia Civil, que sempre atuou com
muito sucesso através dos representantes eleitos, que lutam pelos
direitos e obrigações dos profissionais dentro do sistema
CONFEA/CREA. Outra conquista é a cadeira para compor o Conselho
da Região Metropolitana no COPAM - Conselho Estadual de Política
Ambiental, subordinado administrativamente à Secretaria de Estado
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Estará junto a
COPAM com a finalidade deliberar sobre diretrizes e políticas e
estabelecer normas regulamentares e técnicas, padrões e outras
medidas de caráter operacional para a preservação e conservação do
meio ambiente e dos recursos ambientais

Nessa perspectiva a associação vem reafirmando sua importância
para todos os cidadãos, e se consagrado como uma entidade séria,
que busca avanços para a classe profissional, assim como também
para toda a sociedade.

ampea.org.br

/AMPEA-
115502911875619

/ampea450

+5531988188973

Há 15 anos promovendo o fortalecimento
da classe profissional de Engenharia e
Agronomia participando ativamente das
discussões que permeiam o
desenvolvimento de toda a região que
envolve o médio Paraopeba. A associação
possui cadeira cativa em conselhos
municipais, estaduais e federais, o que nos
permite contribuir em várias frentes de
trabalho nas diversas discussões que
envolvem toda região.

http://www.asseara.org.br/
http://www.facebook.com/asseara
http://www.instagram.com/asseara_alfenas
http://wa.me/553532911915
https://web.facebook.com/AMPEA-115502911875619


ced.eng.br

/cedivinopolis

/cedivinopolis

+5537999986560

Fundado em 14 de maio de 1969, o Clube de Engenharia de
Divinópolis é uma instituição que agrega profissionais das
engenharias, agronomia e geociências do Sistema
Confea/Crea/Mútua com o objetivo de oferecer um espaço
democrático para a discussão de questões relacionadas ao
desenvolvimento e a capacitação técnica dos engenheiros.

Busca ser uma referência no exercício de pensar o desenvolvimento
de Divinópolis e região centro-oeste de Minas Gerais.

http://www.asseara.org.br/
http://www.facebook.com/asseara
http://www.instagram.com/asseara_alfenas
http://wa.me/553532911915


clubedeengenhariajf.com.br

/cejf_regional

+5532991323653

O Clube de Engenharia de Juiz de Fora, fundado em 1933, com a missão de
formalizar e proteger os profissionais da área possui até os dias atuais grande
representatividade perante aos órgãos regulamentadores, públicos,
governamentais e nas sociedades organizadas.

É uma entidade formadora de opinião e apolítica.

No quadro de seus presidentes, faz parte, o ilustre engenheiro civil, Itamar
Augusto Cautiero Franco, Presidente da República, entre outros notáveis da
cidade.

http://www.asseara.org.br/
http://www.instagram.com/asseara_alfenas
http://wa.me/553532911915


O Instituto de Engenharia e Arquitetura do Triângulo Mineiro surgiu da
necessidade de haver um espaço para que os profissionais de engenharia,
arquitetura e design de interiores pudessem discutir assuntos visando a
valorização da classe e a sua contribuição para o desenvolvimento de
Uberaba.

Sua trajetória prossegue com o trabalho de dedicados membros para fazer do
IEATM uma instituição de fibra e de relevância ímpar para o centro de
decisões do município.

As reuniões acontecem quinzenalmente às terças-feiras, a partir das 18h30,
em sua sede.

O número de associados é de aproximadamente 400 profissionais e ganha
incremento com os resultados que têm ocorrido demonstrando o êxito e a
competência desta gestão, que envolve a oficialização de convênios com a
Unimed e com universidades e faculdades para descontos nas mensalidades.

ieatm.com.br
ieatmuberaba@gmail.com

Av. Leopoldino de 
Oliveira, 1020

Parque do Mirante
Uberaba-MG

+553433160610

/ieatmuberabamg

http://www.asseara.org.br/
http://www.instagram.com/asseara_alfenas


O ILMEC - Instituto Leste Mineiro de Engenharia, tem como objetivos:

Agremiar engenheiros civis e nas diversas especialidades, como segurança do
trabalho, meio ambiente, operação, transportes e saneamento;

Representar e defender os interesses de seus associados nas relações que
mantiver com entidades congêneres, nas relações externas, perante
autoridades governamentais, administrativas e judiciárias, inclusive o CREA -
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia;

Congregar todos os seus elementos, prestigiando as classes de associados;

Promover o estudo e pesquisa, desenvolvimento de tecnologias alternativas,
produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos,
bem como a realização de estudos de questões técnicas e administrativas de
interesse geral para os profissionais, sociedade e o meio ambiente;

Zelar pela ética profissional e a promoção da ética, da paz, da cidadania, dos
direitos humanos, da democracia e de outros valores universais;

Colaborar sempre que possível, com o Poder Público através de estudos ou
pareceres;

Criar e manter entidade de tecnologia de interesse social e público, para
melhor cumprir seus objetivos.

/ilmecgv

+5533999248220

http://www.instagram.com/asseara_alfenas
http://wa.me/553532911915


O IMET – Instituto Metropolitano de Engenharia e Tecnologia de Minas Gerais é
uma organização sem fins econômicos que atua na valorização do setor e na
defesa dos direitos e interesses comuns de engenheiros e profissionais
pertencentes aos quadros do sistema CREA-MG, colaborando com o Conselho
em sua base territorial de atuação e região.

Tem como missão representar, conjuntamente, perante a sociedade, órgãos
governamentais, poderes públicos e outras entidades públicas ou privadas;
estabelecer procedimento de conduta para o exercício ético das atividades;
promover o aprimoramento técnico e cultural dos associados por meio de
cursos e fóruns.

Além de zelar pelos associados, tem como missão contribuir para o
desenvolvimento e bem-estar da comunidade, atuando como agente técnico
gerador de transformações e progresso.

Uma história marcada por conquistas e desenvolvimento, contribuindo
ativamente para o crescimento dos profissionais, do mercado e do país.

imet.org.br

/imet.org.br

/imet.org.br

+5531998837777

http://www.asseara.org.br/
http://www.facebook.com/asseara
http://www.instagram.com/asseara_alfenas
http://wa.me/553532911915


ineamg.com.br

/ineacaratinga

/inea_caratinga

+553333212238

Valorizar e defender os direitos profissionais de seus associados
observando sempre o cumprimento da ética profissional.

Realizar projetos, pesquisas, divulgação, desenvolvimento de
tecnologias alternativas, produção de seminários, debates, entre
outros meios, todos voltados para o desenvolvimento do país no
que se refere à engenharia e a agronomia.

Venha fazer parte, associe-se ao INEA.

ANOTE O CÓDIGO 390 NA ART

http://www.asseara.org.br/
http://www.facebook.com/asseara
http://www.instagram.com/asseara_alfenas
http://wa.me/553532911915


A SEAMG - Sociedade dos Engenheiros Agrimensores de Minas
Gerais, fundada em 03 de agosto de 1963, é uma das entidades mais
antigas do Sistema Confea/Crea.

Nosso objetivo é apoiar a engenharia no Brasil nas atividades e no
desenvolvimento dos espaços físicos no quais serão instaladas obras
de Engenharia.

Para isso, nossos profissionais realizam cálculos sobre as fundações
e sobre características do solo, levantamentos de satélite, GPS,
fotografias aéreas, georreferenciamento de imóveis urbanos e rurais,
estradas, planejamento de cidade entre outras atividades.

seamg-agrimensura.com.br

/seamg

/seamg_agrimensura

http://www.asseara.org.br/
http://www.facebook.com/asseara
http://www.instagram.com/asseara_alfenas


A DRZM - Diretoria Regional Zona da Mata do SENGE-MG abrange
143 municípios agrupados em sete microrregiões: Cataguases, Juiz
de Fora, Manhuaçu, Muriaé, Ponte Nova, Ubá e Viçosa.

A atual gestão, tem como meta principal a Valorização dos
Engenheiros e Engenheiras e por isto pretende trabalhar
efetivamente no sentido de ampliar as relações do Sindicato com as
Instituições de Ensino, empresas, profissionais e órgãos públicos em
toda região e estimular a maior participação dos estudantes no
SENGE JOVEM, buscando o crescimento e fortalecimento do
Sindicato em seus mais diferentes aspectos.

sengemg.com.br
sengezm@sengemg.com.br

/senge.mg

/sengemg

Rua Halfeld, 414 - Sl.1209
Centro - 36010-900

Juiz de Fora/MG
(32) 3215-1325

http://www.asseara.org.br/
http://www.facebook.com/asseara
http://www.instagram.com/asseara_alfenas


SMEF - Sociedade Mineira de Engenheiros Florestais, desde 1966 na
defesa do Meio Ambiente, da Produção Sustentável, do Profissional
Florestal e da Sociedade.

Devido ao reconhecimento dos serviços prestados à sociedade
mineira, a SMEF recebeu do Governo de Minas Gerais o Titulo de
Utilidade Pública Estadual, conforme Lei Estadual № 8.064, de 02 de
outubro de 1981, publicado no Diário do Executivo, em 08 de outubro
de 1981.

Mostrando seu importante papel na busca da valorização profissional,
a SMEF tem realizado importantes parcerias para desenvolvimento de
cursos, seminários, fóruns temáticos, e outros.

Para se legitimar a representação da Classe é necessário que todos os
colegas, indistintamente, participem da nossa Entidade
Representativa, de forma efetiva, discutindo e apoiando as demandas
da Categoria.

Sugerimos, portanto, que se associem à SMEF para que possamos
ampliar e fortalecer a nossa representação junto às organizações
constituídas.

Smef.org.br

/smeforg

/smef_mg

http://www.asseara.org.br/
http://www.facebook.com/asseara
http://www.instagram.com/asseara_alfenas
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EVENTO TÉCNICO

Tema: GEORREFERENCIAMENTO de imóveis rurais

Palestrante: Eng. Agrimensora Márcia Virgínia Cerqueira Santos

- Formada em Engenharia de Agrimensura e Pós Graduanda em Direito Agrário e Segurança
do Trabalho, Consultora na áreas de regularização fundiária urbana e rural;

- Conselheira do CREA-BA - Coord. CEAGRI, Coord. Adj. CCEAGRI, Coord. CEM/BA e Coord.
CDER;

- Presidente da Associação dos Engenheiros Agrimensores da Bahia e Vice Presidente da
Associação Feminina de Engenharia, Agronomia e Geociências da Bahia;

- Atuou como técnica de nível superior no Governo do Estado da Bahia na função de
Coordenadora de Operações Técnicas no CDA, órgão ligado à Secretaria de
Desenvolvimento Rural e como Técnica de Nível Superior atuando como Engenheira
Agrimensora desenvolvendo trabalhos de Georreferenciamento de Imóveis Rurais,
Coordenação de Equipe Técnica, Processamento de Dados, Coordenação e Fiscalização de
Convênios;

- Atuou também como consultora da área de Regularização Fundiária na capacitação da
equipe técnica dos consórcios públicos da Bahia;

- Proprietária e responsável técnicas pela empresa Cerqueira Santos Engenharia atuante
na área de capacitação em agrimensura legal, processos e Reurb, atualização e criação
de cadastro imobiliário, aumento de receita municipal e ferramentas de gestão municipal.
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Parceria

EVENTO TÉCNICO

Tema:

GEORREFERENCIAMENTO - imóveis rurais

Palestrante:
Eng. Agrimensora Marcia Virginia Cerqueira Santos
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Parceria

TÓPICOS A SEREM ABORDADOS

Conceitos 

Legislação 

(Lei 6.015/73, Lei 10267/01)

Objetivos da Legislação

Histórico da Certificação

Características do SIGEF

Resumo Gráfico

Objetivos do SIGEF 

Modelos 

Funcionalidades 

Visualizações 

Sistema CREA/CONFEA 

Legislações sobre Atribuição Profissional
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Georreferenciar

É definir a forma, dimensão e localização de um imóvel através de
levantamento topográfico.



Iniciativa

Parceria

• Principais legislações correlativas ao Georreferenciamento:

•Lei 6.015/73

Art.:173 (...)

§ 3° Nos casos de desmembramento, parcelamento
ou remembramento de imóveis rurais, a identificação prevista na alínea a do item
3 do inciso II do § 1o será obtida a partir de memorial descritivo, assinado por
profissional habilitado e com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica
(ART), contendo as coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis
rurais, georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e com precisão
posicional a ser fixada pelo INCRA, garantida a isenção de custos financeiros aos
proprietários de imóveis rurais cuja somatória da área não exceda a quatro
módulos fiscais.



Iniciativa

Parceria (...)

§ 5° Nas hipóteses do § 3°, caberá ao Incra certificar que a poligonal objeto
do memorial descritivo não se sobrepõe a nenhuma outra constante de
seu cadastro georreferenciado e que o memorial atende às exigências
técnicas, conforme ato normativo próprio.



Iniciativa

Parceria

Decreto 4449/2002 Regula a Lei 10267/01

Art. 9° A identificação do imóvel rural, será obtida a partir de memorial
descritivo elaborado, executado e assinado por profissional habilitado e com a
devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), contendo as coordenadas dos
vértices definidores dos limites dos imóveis rurais, georreferenciadas ao Sistema
Geodésico Brasileiro, e com precisão posicional a ser estabelecida em ato
normativo, inclusive em manual técnico, expedido pelo INCRA.

§ 1° Caberá ao INCRA certificar que a poligonal objeto do memorial descritivo
não se sobrepõe a nenhuma outra constante de seu cadastro georreferenciado e
que o memorial atende às exigências técnicas, conforme ato normativo próprio.

§ 2° A certificação do memorial descritivo pelo INCRA não
implicará reconhecimento do domínio ou a exatidão dos limites e confrontações
indicados pelo proprietário.



Iniciativa

Parceria

O objetivo principal das legislações é a:

Uniformidade nos memoriais descritivos levados a registro (qualificação registral) ainda 
que não implique em reconhecimento de domínio e nem na exatidão dos limites e 
confrontações indicados pelo proprietário;

Garantia que não há sobreposição de imóveis.

Obs.: Qualificação Registral a encargo dos cartórios de Registro de imóveis .



Iniciativa

Parceria



Iniciativa

Parceria

No caso do Georreferenciamento de Imóveis Rurais dentro da
legalidade cabe as responsabilidades:

Georreferenciamento: Cabe ao responsável técnico habilitado (Engenheiro
Agrimensor) descrição inequívoca e precisa.

Certificação: Não sobreposição. Cabe ao INCRA

Qualificação registral: Reconhecimento de Direito cabe ao Oficial de Registro

O Georreferenciamento, a certificação e a qualificação registral compõe
os pilares do desenvolvimento do meio rural brasileiro proporcionando,
segurança técnica, segurança jurídica e acesso ao crédito além de contribuir para
inserção do proprietário nas ações de cidadania e acesso as políticas públicas.



Iniciativa

Parceria

O Georreferenciamento, a certificação e a qualificação registral são os
pilares do desenvolvimento do meio rural Brasileiro. Proporcionando, segurança
técnica, segurança jurídica, acesso ao crédito além de contribuir para inserção do
proprietário nas ações de cidadania e acesso as políticas públicas.



Iniciativa

Parceria



Iniciativa

Parceria

Certificação de Imóveis Rurais

A certificação é a garantia de que os limites de determinado imóvel não se 
sobrepõem a outros e que a realização do georreferenciamento obedeceu as 
especificações técnicas legais.

É feita por meio de um processo de reconhecimento das coordenadas geográficas 
do local, obtidas a partir do georreferenciamento para definir as características 
referentes à dimensão e localização da propriedade.



Iniciativa

Parceria
O detentor do imóvel rural deve contratar um responsável técnico para realizar a
demarcação georreferenciada da sua área. O profissional deve ser habilitado no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e credenciado junto
ao INCRA.

Dentre os equipamentos utilizados para realizar esse georreferenciamento,
o mais conhecido é o aparelho GPS de alta precisão para a coleta dos dados
no campo, além da realização do processamento dos dados com ajuda
de informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e dos
dados da Rede



Iniciativa

Parceria



Iniciativa

Parceria

Breve histórico da Certificação no INCRA

1a Edição da Norma Técnica -20/11/2003  (o Incra só teve profissionais 
habilitados para análise de dados em 2005 após concurso público);

Os processos eram criados de forma analógica e a análise de dados minuciosa e 
por consequência demorada;

Houve um acúmulo considerável no número de processos

Em 2010 O Incra lança a II Edição da Norma Estabelecendo padrões para 
apresentação documentos e precisões do procedimento;



Iniciativa

Parceria
Em novembro/2011 o Incra fechou o termo de cooperação com o Exército 
Brasileiro, ainda assim os processos continuavam á acumular-se nas 
Superintendências;

Em novembro/2012 foi publicada a norma de execução 105 que simplificou os 
procedimentos, dando mais celeridade ao processo de análise;

Em Setembro/2013 foi homologada a 3a Edição da Norma Técnica com seus 
manuais de limites, confrontações e posicionamento.

E finalmente em Novembro de 2013 entra em vigor a instrução normativa no 77 
que estabelece o SIGEF (Sistema de Gestão Fundiária) como instrumento para a 
certificação de imóveis do INCRA.



Iniciativa

Parceria



Iniciativa

Parceria Características do SIGEF

É uma ferramenta eletrônica desenvolvida pelo INCRA e MDA para governança
fundiária, sendo ele o responsável pela recepção, validação de maneira
automatizada (fazendo o trâmite do processo de maneira virtual) e posterior
disponibilização das informações georreferenciadas dos limites de imóveis
rurais sejam eles imóveis públicos ou privados.



Iniciativa

Parceria



Iniciativa

Parceria



Iniciativa

Parceria

Principais Objetivos do SIGEF

Gerenciar o Fluxo Processual, automatizando e desburocratizando e processo de
certificação garantindo segurança dos dados;

Permitir a interconexão com o registro de imóveis;

Disponibilizar plantas e memoriais descritivos de forma automática com
verificação de autenticidade on-line;

Disponibilizar dados georreferenciados dos imóveis rurais através de um banco
de dados robusto com estrutura segura.



Iniciativa

Parceria

Planta e Memorial Padrão SIGEF



Iniciativa

Parceria



Iniciativa

Parceria

Funcionalidades

As Funcionalidades do Sigef dividem-se em três:

De uso público (consultas e verificação de autenticidade)

De uso do Credenciado (requerimentos e envio de documentos)

De uso Oficial de Registro (informação requerimentos e cancelamentos)

Acesso ao Sigef pelo Endereço: https://sigef.incra.gov.br



Iniciativa

Parceria

Como ser  um credenciado ? 

Para  credenciar o novo usuário  que tem  Habilitação  Técnica poderá requerer  
credenciamento  na página do  usuário. 

No formulário  disponibilizado  contam  alguns  campos obrigatórios entre eles  
do  Conselho  Regional de Engenharia Agronomia de Geociências (CREA) que  
atesta que o profissional está habilitado  para  executar  serviços de 
Georreferenciamento  de Imóveis Rurais . 

Nesse mesmo formulário  ele opta  por exibir os dados  como Telefone e Email na 
página dos credenciados . 

O INCRA  procede a análise e caso  seja indeferido  envia comunicado informando 
a pendencia. 



Iniciativa

Parceria



Iniciativa

Parceria



Iniciativa

Parceria



Iniciativa

Parceria

Visualização de Telas do Sistema



Iniciativa

Parceria



Planilha ODS 



Planilha ODS 



Requerimento Concluído  



Ilustração da Base de Dados 



Sistema CREA/CONFEA
Legislações sobre atribuição profissional

Lei 5.194/66 e Resolução 218/73 Artigo 4° Dispõem sobre atribuições do Engenheiro
Agrimensor, Engenheiro Cartógrafo e Engenheiro Agrimensor e Cartógrafo.

Resolução 1002/2002 e 1004/2003- Código de Ética profissional

PL 2084/2004 - Atribuições para Georreferenciamento em conformidade com a Lei no
10267/2001 para efeito do CNIR(Cadastro Nacional de Imóveis Rurais)

Resolução 1073/2016 - Regulamenta a atribuição de títulos, atividades, competências
e campos de atuação profissionais aos profissionais registrados no Sistema Confea/Crea
para efeito de fiscalização do exercício profissional no âmbito da Engenharia e da
Agronomia.



Iniciativa

Parceria

EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO

Exerce ilegalmente a profissão de engenheiro(a), agrônomo(a), meteorologista,
geólogo(a) e geógrafo(a) (artigo 6º, Lei 5.194/1966):

a) a pessoa física que realizar atos ou prestar serviços público ou privado
reservados a esses profissionais e que não possua registro nos Conselhos
Regionais (Crea);



Iniciativa

Parceria

Artigo 6º alínea a Lei 5.194/66

São os(as) profissionais que prestam serviços sem estarem registrados(as) no
Crea, ou seja, não estão habilitados(as);

As pessoas físicas que não possuem habilitação e não contratam um(a)
profissional habilitado(a) para prestar os serviços;



Iniciativa

Parceria

Exerce ilegalmente a profissão de engenheiro(a), agrônomo(a), meteorologista,
geólogo(a) e geógrafo(a) (artigo 6º, Lei 5.194/1966):

b) o(a) profissional que se incumbir de atividades estranhas às atribuições
discriminadas em seu registro;



Iniciativa

Parceria

Artigo 6º alínea b Lei 5.194/66

O nome dado para esses casos é extrapolação de atribuição, são os(as)
profissionais que praticam atividades na qual não estudaram quando da sua
graduação e não as receberam como atribuição quando do registro no Crea;



Iniciativa

Parceria



Iniciativa

Parceria

Exerce ilegalmente a profissão de engenheiro(a), agrônomo(a), meteorologista,
geólogo(a) e geógrafo(a) (artigo 6º, Lei 5.194/1966):

c) o(a) profissional que emprestar seu nome a pessoas, firmas, organizações ou
empresas executoras de obras e serviços sem sua real participação nos trabalhos
delas;



Iniciativa

Parceria

Artigo 6º alínea c Lei 5.194/66

O nome dado para esses casos é acobertamento, são os(as) profissionais que
anotam a ART se responsabilizando por uma obra ou serviço, sendo que na
verdade quem está exercendo as atividades na sua grande maioria é uma pessoa
leiga, que não possui habilitação junto ao Crea.



Iniciativa

Parceria



Iniciativa

Parceria

Exerce ilegalmente a profissão de engenheiro(a), agrônomo(a), meteorologista,
geólogo(a) e geógrafo(a) (artigo 6º, Lei 5.194/1966):

d) o profissional que, suspenso de seu exercício, continue em atividade;

alínea d (artigo 6º, Lei 5.194/1966)

São os(as) profissionais que estão com seu registro suspenso no Crea e continuam
exercendo a profissional.



Iniciativa

Parceria



Iniciativa

Parceria



Iniciativa

Parceria

Agradeço !!!

Contatos: marciacerqueiracs@gmail.com
Instagram: @cerqueirasantosengenharia

Whats: (71) 99171-8179



Iniciativa

Parceria

EVENTO TÉCNICO

JUNTOS NA LIVE PARA VENCER A PANDEMIA



Iniciativa

Parceria

PRÓXIMOS EVENTOS (temas)

11/jul
Tema: SEGURANÇA VIÁRIA
Palestrante: Eng. Civ. Renata Mobilia

25/jul
Tema: A MINERAÇÃO E A ENGENHARIA
Palestrante: Eng. de Minas João Augusto Hilário de Souza

08/ago
Tema: PROTENSÃO
Palestrante: Eng. Xxxxxx

22/ago
Tema: CONCESSÕES RODOVIÁRIAS
Palestrante: Eng. Civ. Camilo Fraga

Sujeito a alterações.



Iniciativa

Parceria

PRÓXIMOS EVENTOS (novas parcerias)

DE ENGENHEIROS CIVIS / MG
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA

alcançamos 25 entidades parceiras



Iniciativa

Parceria

EVENTO TÉCNICO

Participe dos nossos eventos!

Acompanhe as associações pelos sites ou nas redes sociais e fique informado dos

acontecimentos da Engenharia, Arquitetura, Agronomia e Geociências.

Abraço e até o próximo EVENTO TÉCNICO!



Iniciativa

Parceria

EVENTO TÉCNICO

JUNTOS NA LIVE PARA VENCER A PANDEMIA


